Diumenge 22 de març
5 diumenge de Quaresma
1ªJr, 31, 31-34 Salm 51 (50). 3-4. 12-15
3ª He. 5, 7-9 4ª Jn. 12, 20-33

RACÓ PREGÀRIA

Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a les famílies de José Mateo
López, de 70 anys; Antonio Sánchez
Miralles, de 66 anys

QUART DE QUARESMA
Preguntes-reflexions que ens
podem fer durant la setmana
Crist crucificat,
il.lumineu el nostre món

DIA DEL SEMINARI
Diumenge dia 22 celebrarem el Dia del
Seminari. Girona té sis estudiants: 4 al
Seminari interdiocesà Barcelona, 1 a Girona,
i 1’altre a Colòmbia. Col.laboren en les
parròquies de Banyoles, Pineda, Salt i Tossa,
i a la Pastoral amb joves.
La col.lecta va destinada a sufragar el
Seminari i els seminaristes. L’any passat es
va recollir 85.651,66 euros.

CELEBRACIÓ DEL PERDÓ
Diumenge vinent dia 22, a les 12, hi
haurà la celebració del Perdó

L’amor que no es renova cada
dia passa a ser un hàbit i acaba sent una esclavitud

RACÓ DE PREGÀRIA

Els divendres
de quaresma,
a 2/4 de 9
del vespre

EL QUART DIVENDRES DE CADA MES
A LES 21:30, A L’ESGLÉSIA

ENTERRAMENTS

Diumenge IV de quaresma l’any B.

Dissabte vinent dia 21, hi ha sessió dels
grups de Reflexió-Catequesi, a 2/4 de 7.

PREGUEM EN COMUNITAT
Parròquia de Poblenou

Celebracions Pasquals 15
CELEBRACIÓ DEL PERDÓ
Diumenge 22 març, a les 12
Dimarts Sant, 31 març, a 2/4 de 9
del vespre (20,30)

DIUMENGE DE RAMS

DIVENDRES SANT
3 d’abril

29 de març

10 matí: Viacrucis
3/4 de 12: Benedicció dels
Rams

DIJOUS SANT
2 d’abril

6 tarda: Celebració de la
Passió

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 162,05
Caixetes ciris ............................... 48,45
Caixetes: ....................................... 2,00
Caixetes Càritas: .......................... 20,55
Menjador .................................. 165,00

GRUPS
DE REFLEXIÓ - CATEQUESI

DISSABTE SANT,
VETLLA PASQUAL

8 del vespre: Celebració Sant
Sopar
(qui vulgui portar-se el sopar,
menjarem als locals)

10 del vespre: vetlla de
pregària

4 d’abril
10 vespre: Vetlla Pasqual

PASQUA
5 d’abril
Misses a les 10 i 12 del matí

FULL

ECONOMIA 08-03-15

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 579
15 de març del 2015

A mesura que passen les setmanes
de Quaresma i anem reflexionant el que
ens diuen les lectures, els dubtes
s’apoderen de mi. Dies passats, amb una
reflexió del full parroquial deia i crec que
sóc un caminant, però jo em pregunto:
Quin caminant sóc? Sóc un caminant
que es posa al darrera del grup per anar
tirant o sóc una flama encesa que la meva llum il·lumina tots els que estan al
meu entorn?
Quantes vegades li dic al senyor “fes el que vulguis, disposa de mi, aquí
em tens”. Però després em torno a preguntar: Per què visc? Com visc? I per
a qui visc?
Homes de poca fe deia Jesús als seus. Perquè heu vist, heu cregut. Feliç
el qui sense veure creu amb la paraula baixada del cel. Senyor, ajuda a creure
en Jesús, viure del seu esperit comporta estimar a tots els homes i dones
sense fer diferències, com fa Jesús, i que dóna la vida per a tots.
Si perdonem i estimem, Déu segur que està amb nosaltres.
F.R
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Lectura del segon llibre de les Cròniques: 2Cr 36,14-16.19-23
En aquells dies, tots els grans sacerdots i el poble reincidien contínuament en la culpa
d’imitar tots els costums abominables de les altres nacions, profanant així el temple del
Senyor, que ell havia consagrat a Jerusalem. El Senyor, Déu dels seus pares, els enviava
cada dia missatgers que els amonestessin, perquè li dolia de perdre el seu poble i el lloc on
residia. Però ells es burlaven dels missatgers de Déu. Llavors els caldeus incendiaren el
temple de Déu, derrocaren les muralles de Jerusalem, calaren foc a tots els seus palaus, i
destruïren tots els objectes preciosos. El rei dels caldeus deportà a Babilònia els qui s’havien
escapat de morir per l’espasa, i se’ls quedà per esclaus d’ell i dels seus fills, fins que
passaren al domini persa. Però l’any primer de Cir, el Senyor desvetllà l’esperit de Cir, rei
de Pèrsia, perquè promulgués, de viva veu i per escrit, un edicte que deia: «Cir, rei de
Pèrsia, fa aquesta declaració: El Senyor, el Déu del cel, m’ha donat tots els reialmes de la
terra, i m’ha encomanat que li construís un temple a Jerusalem, ciutat de Judà. Si entre
vosaltres hi ha algú del seu poble, que el Senyor sigui amb ell i que hi pugi».
Salm responsorial 136, 1-6
Vora els rius de Babilònia ens assèiem / tot plorant d’enyorança de Sió. /
Teníem penjades les lires / als salzes que hi ha a la ciutat.
Quan volien que cantéssim / els qui ens havien deportat, / quan demanaven
cants alegres / els qui ens havien entristit, / i ens deien: «Canteu-nos / algun
càntic de Sió».
Com podíem cantar cants del Senyor / en una terra estrangera? / Si mai
t’oblidava, Jerusalem, / que se’m paralitzi la mà dreta.
Que se m’encasti la llengua al paladar, / si deixés d’anomenar-te, / si
deixés d’evocar el teu record, / per motivar els meus cants de festa.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians d’Efes: Ef 2,4-10
Germans, Déu que és ric en l’amor, ens ha estimat tant que ens ha donat la vida
juntament amb Crist, a nosaltres que érem morts per les nostres culpes. És per gràcia que
Déu us ha salvat. I juntament amb Jesucrist ens ha ressuscitat i ens ha entronitzat en les
regions celestials, perquè davant dels segles que vindran quedi ben clara la riquesa de la
seva gràcia i la bondat que ha tingut per nosaltres en Jesucrist. A vosaltres, que heu cregut,
us ha salvat per gràcia; no ve de vosaltres; és un do de Déu. No és fruit d’unes obres,
perquè ningú no pugui gloriar-se’n. Som obra seva: Ell ens ha creat en Jesucrist, per dedicar-nos a unes bones obres, que ell havia preparat perquè visquem practicant-les.
Lectura de l’evangeli segons sant Joan:Jn 3,14-21
En aquell temps, digué Jesús a Nicodem: «Com Moisès, en el desert, enlairà la serp,
també el Fill de l’home ha de ser enlairat, perquè tots els qui creuen en ell tinguin vida

eterna. Déu estima tant el món, que ha donat el seu Fill únic, perquè no es perdi ningú dels
qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna. Déu envià el seu Fill al món no perquè el
condemnés, sinó per salvar el món gràcies a ell. Els qui creuen en ell, no seran condemnats.
Els qui no creuen, ja han estat condemnats, per no haver cregut en el nom del Fill únic de
Déu. Déu els ha condemnat perquè, quan la llum ha vingut al món, s’han estimat més la
foscor que la llum. És que no es comportaven com cal. Tothom qui obra malament té odi a
la llum i es vol quedar en la foscor, perquè la llum descobriria com són les seves obres.
Però els qui viuen d’acord amb la veritat, sí que busquen la plena llum, i que tothom vegi
què fan, ja que ho fan segons Déu».
Salmo responsorial: 136, 1-8
Junto a los canales de Babilonia / nos sentamos a llorar con nostalgia de
Sión; / en los sauces de sus orillas / colgábamos nuestras cítaras.
Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar; / nuestros opresores, a
divertirlos: / “Cantadnos un cantar de Sión.”
¡Cómo cantar un cántico del Señor / en tierra extranjera! / Si me olvido de
ti, Jerusalén, / que se me paralice la mano derecha.
Que se me pegue la lengua al paladar / si no me acuerdo de ti, / si no
pongo a Jerusalén / en la cumbre de mis alegrías.

Benvinguts en aquesta quarta setmana de Quaresma
“-Déu estima tan el món que ha donat el seu Fill Únic..-”
Quines paraules tan grans, boniques i autèntiques ens diu avui la Paraula de Déu!
Quin goig tenim tots els fills, sentir-nos estimats i salvats pel nostre Pare!
Creure i viure aquest amor, experimentar aquest amor, sentir aquest amor, vivencial aquest amor,
és viure la felicitat anticipada!
Reflexionem ara, la nostra vida tot contemplant amb fe i amor el rostre il·luminat del Crucificat.
Ell ens dóna la seva llum i la seva força per assumir millor les dificultats més doloroses difícils que la
vida ens depara.
Crist, en la creu, té els braços oberts abraçant tota la humanitat que pateix injustícies, fam,
violacions, injúries, persecucions, guerres, amenaces, morts...
Crist, té els seus braços oberts abraçant-nos a tots nosaltres com a família i Comunitat Cristiana.
Ell, ens dóna la seva LLUM PER SER PETITES “llums” per il·luminar a tants cors d’homes, de dones,
de joves, d’infants, que viuen a la foscor sols, malalts, mancats de pau, desorientats i sense fe ni
esperança...
Què fem com a Comunitat Cristiana? Què podríem fer? A què estem disposats?
· Obrir els braços a tota persona anunciant el gran misteri de l’Amor...
· Ser testimonis vius de l’Evangeli amb mirada de misericòrdia, perdó i comprensió...
· Viure la experiència de que som salvats per la força de l’Amor del Crist Ressuscitat...
· Sentir-nos fills estimats del Pare i ungits per l’Esperit Sant...
Animem-nos a ser l’Església de Jesús Ressuscitat, signe d’estimació, de salvació, de bondat,
de tendresa, de reconciliació, de perdó, tot compartint la seva dignitat i vivint la joia de la fraternitat.

